
 

INSTITUTO DE HUMANIDADES, ARTES E CIÊNCIAS PROFESSOR MILTON SANTOS 
NÚCLEO DE EXTENSÃO, COMUNICAÇÃO E CULTURA  

 

EDITAL DE SELEÇÃO DE BOLSISTA 

 

O Núcleo de Extensão, Comunicação e Cultura do IHAC (NEXT) torna público o Edital para 

contratação temporária de 01 estudante para apoio às ações de comunicação desenvolvidas 

pelo NEXT, nos meses de julho e agosto de 2021. 

A carga horária de trabalho é de 15h semanais e o valor mensal do auxílio é de R$600,00 

(seiscentos reais). 

 

REQUISITOS 

● Ser estudante de graduação regularmente matriculado em um dos cursos do 

Bacharelado Interdisciplinar do IHAC; 

● Conhecimento e experiência em criação e edição de materiais de comunicação; 

● Possuir computador com acesso à internet; 

● Ter disponibilidade de 15 horas semanais para o trabalho. 

 

ATIVIDADES A SEREM DESENVOLVIDAS  

● Criação de marcas e identidade visual para atividades e eventos do IHAC; 

● Criação de peças de comunicação para site e redes sociais do IHAC; 

● Auxílio na elaboração de conteúdos para o site e redes sociais do IHAC; 

● Apoio às demais demandas de trabalho do NEXT, quando necessário; 

● Apresentação da experiência de trabalho no Congresso de Pesquisa, Ensino e Extensão 

2021. 

 

INSCRIÇÕES  

Período: 10 a 13 de junho de 2021 

As pessoas interessadas devem encaminhar: 

1) Um texto se apresentando, falando da sua experiência na área e porque tem interesse 

na vaga. Colocar nome, e-mail e telefone para contato. Máximo de uma página. 

2) Portfólio com suas peças e criações na área de comunicação (pode ser enviado como 

anexo ou em forma de link/página web). 

Todos os documentos deverão ser enviados dentro do prazo para o e-mail: next.ihac@ufba.br, 

com o seguinte assunto: “SELEÇÃO BOLSISTA NEXT”. 

 

mailto:next.ihac@ufba.br


 

SELEÇÃO E RESULTADO  

A avaliação será feita pela equipe do NEXT a partir da análise do texto, portfólio e entrevista.  

As pessoas selecionadas para a fase da entrevista serão comunicadas por e-mail até o dia 14/06. 

O resultado final será divulgado até o dia 16/06 e a/o candidata/o será comunicada/o por e-mail 

para apresentação da documentação, impreterivelmente, até o dia 17/06/2021. 

 

Para dúvidas e informações adicionais, enviar mensagem para o e-mail: next.ihac@ufba.br. 

 

CRONOGRAMA 

Etapa Data 

Inscrições  10 a 13/06 

Entrevistas  15/06  

Resultado  16/06 

Apresentação da documentação  17/06 

 

 

Salvador, 10 de junho de 2021. 

Núcleo de Extensão, Comunicação e Cultura do IHAC 

 

 


